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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pada pembahasan

Bab IV mengenai pengaruh kompensasi finansial dan non finansial terhadap

motivasi kerja karyawan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan

memberikan beberapa saran sebagai masukan bagi perusahaan.

5.1 Kesimpulan

1. Kompensasi finansial pada CV. Rezeki Intani Mandiri dapat dikatakan sesuai

oleh karyawan. Penilaian tertinggi terdapat pada pernyataan “ Gaji yang

diberikan oleh perusahaan selalu tepat waktu.” dan "Tunjangan kesehatan

yang diberikan sudah sesuai.” dengan persentase sebesar 81.62%. Hal ini

dikarenakan perusahaan sudah memperhatikan konsistensi waktu pemberian

gaji dan tunjangan kesehatan karyawan. Walaupun terkadang perusahaan

memberikan uang transportasi tidak sesuai atau tidak memcukupi dengan

keadaan tertentu.

2. Kompensasi non finansial karyawan CV. Rezeki Intani Mandiri bahwa secara

keseluruhan di nilai mudah oleh karyawan, karena berdasarkan penilaian

tertinggi terdapat pada pernyataan “Perusahaan menanggung seluruh anggaran

biaya kegiatan gathering.” memiliki presentase sebesar 83,24%. Tetapi tidak

seluruh karyawan memiliki kesempatan untuk mengikuti ghatering dan masih

ada karyawan merasa kurang nyaman  saat bekerja bersama rekan kerja.

3. Motivasi kerja pada CV. Rezeki Intani Mandiri di nilai sesuai oleh karyawan.

Penilaian tertinggi terdapat pada pernyataan “Kompensasi yang diberikan

memacu semangat kerja dan gairah kerja.” dengan persentase sebesar 86,49%.

akan tetapi karyawan kurang tertantang apabila perusahaan memberikan

pekerjaan yang berbeda dari biasa yang dilakukan.
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4. Berdasarkan tanggapan karyawan CV. Rezeki Intani Mandiri kompensasi

finansial dan kompensasi non finansial berpengaruh terhadap motivasi kerja

karyawan sebesar 93,9% yang memiliki hubungan sangat kuat. Hasil uji

hipotesis menunjukkan Fhitung (260.515)> Ftabel(3,2759), sehingga jelas H0

ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi finansial dan

kompensasi non finansial berpengaruh secara simultan terhadap motivasi

kerja.

5.2 Saran

Saran-saran yang dapat penulis kemukakan berkaitan dengan hasil

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam upaya memperbaiki kompensasi finansial karyawan CV. Rezeki Intani

Mandiri mengenai uang transportasi yang di nilai kurang memadai oleh

karyawan. Perhitungan uang trasnportasi harus terpisah dari gaji pokok dan di

kondisikan sesuai kehadiran karyawan.

2. Kompensasi non finansial CV. Rezeki Intani Mandiri dalam bentuk gathering

karyawan diharapkan dilakukan secara rutin tanpa harus memandang jabatan,

karena dapat membantu menumbuhkan rasa solidaritas dan kenyamanan

bekerja antar karyawan.

3. Upaya peningkatan motivasi kerja karyawan CV. Rezeki Intani Mandiri selain

pada kompensasi yang harus terpenuhi adalah bentuk kerja yang diberikan

harus sesuai dengan jobdesk yang telah disepakati bersama karena dari hasil

penelitian karyawan kurang termotivasi apabila diberikan pekerjaan selain dari

biasanya.

4. Perusahaan  harus mempertahankan kompensasi finansial dan kompensasi non

finansial yang baik agar semangat karyawan untuk mencapai tujuan

perusahaan dapat meningkat. Untuk penelitian selanjutnya dapat di pilih

variabel loyalitas karyawan, gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan.


